
Tchebebe, 12 czerwca 2018  

Drodzy Przyjaciele 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z mojej placówki misyjnej w odległym Togo. Dziękuję 

Wam z całego serca za okazane wsparcie duchowe i materialne, dzięki któremu mogę realizować 

misję, którą Pan Bóg mi powierzył i pomagać tutejszej ludności. Modlę się, aby Pan Bóg Wam to 

hojnie wynagrodził. 

Aktualnie przebywam na parafii w Tchebebe, ale przygotowuję powoli w jej zachodniej 

części, najbardziej ubogiej, otwarcie nowej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z 

siedzibą w wiosce zwanej Solimde (co oznacza w miejscowym języku „Dom Miłości”). Nowa 

Parafia ma obejmować 14 wiosek zamieszkałych przez około 10 000 ludzi, z tego niecały tysiąc 

katolików zorganizowanych w 8 wspólnot kościelnych (stacji) z własnymi „kaplicami” (3 

murowane i 5 lepianek).  

   
                                 Dzieci z Solimde                                                   Jedna z naszych „kaplic” w wiosce Hezouwe 

W ramach przygotowań do otwarcia nowej Parafii rozpocząłem w lutym, z pomocą 

miejscowej ludności, budowę pierwszego budynku plebanii w Solimde, w którym ma być kuchnia z 

jadalnią, dwa pokoje mieszkalne z łazienkami oraz duży taras, który będzie służył tymczasowo jako 

kaplica wioskowa, a także biuro parafialne i sala spotkań. Roboty idą w miarę sprawnie do przodu, 

pomimo ograniczonych środków i trudności z dostawą materiału, spowodowanych jakością dróg, 

czy po prostu ich brakiem (nowa parafia powstaje bowiem w prawdziwym buszu. Fundamenty 

zostały ukończone w marcu, a na początku maja doprowadziliśmy mury do poziomu sufitu (3 

metry). Na tym zakończyliśmy pierwszy etap budowy ze względu na mój urlop w Polsce i 

zbliżającą się porę deszczową – obfite deszcze z jednej strony uniemożliwiają jakąkolwiek pracę 

murarską, a z drugiej pomagają osiąść porządnie fundamentom i murom. W tym okresie chcemy 

jedynie przygotować drzwi i okna, oraz instalację hydrauliczną i sanitarną. 

  
                      Kopanie fundamentów plebani                                           Wykładanie fundamentów kamieniami    

  Po powrocie z wakacji chciałbym móc zakończyć budowę najpóźniej w lutym i zapewnić 

plebanii bieżącą wodę (na razie czerpiemy ją ręcznie ze studni) oraz prąd z instalacji słonecznych 

(trakcja elektryczna jest oddalona od nas o 11 km). Wszystko zależeć będzie od zaangażowania 
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moich przyszłych parafian i zebranych funduszy w Polsce. Liczę w tym na Boże błogosławieństwo 

i wasze modlitwy, drodzy Przyjaciele.  

W następnych latach, aby nowa parafia 

mogła w pełni funkcjonować, będzie trzeba 

wybudować jeszcze biuro parafialne, kilku 

dodatkowych pokojów mieszkalnych dla 

pracowników i gości, garaż, magazyn, a w 

szczególności Kościół Parafialny na co najmniej 

500 osób. Chciałbym też w przyszłości otworzyć 

fermę hodowlaną i stworzyć park, głównie z 

rzadkimi i ginącymi gatunkami drzew, gdyż mamy 

tam aż 18 ha ziemi, ale niestety w większości 

kamienistej i niezdatnej do uprawy. 

                   Aktualny widok fasady plebani  

Równocześnie z budową plebanii rozpocząłem budowę nowego budynku dla szkoły 

podstawowej w Solimde, gdyż w przyszłym roku będzie ona musiała przekazać swój budynek 

nowopowstałemu liceum katolickiemu. Pisałem Wam, moi Przyjaciele, o tym projekcie w moim 

ostatnim liście i dzięki Waszemu wsparciu udało się nam, mi i mieszkańcom wioski, doprowadzić 

do końca budowę murów szkoły. Pozostaje nam jeszcze do zrobienia zadaszenie, tynkowanie i 

malowanie, na które potrzebujemy jeszcze około 5 000 €, które mam nadzieję uzyskać w te wakacje 

z Bożą i Waszą pomocą. 

   
                   Początek budowy szkoły podstawowej                                                          Widok aktualny 

Poza działalnością murarską, nie brakowało mi w ostatnich miesiącach zajęć 

duszpasterskich, gdyż moja aktualna parafia w Tchebebe obejmuje 25 wiosek zamieszkałych przez 

około 30 000 mieszkańców, w tym 8 000 katolików. I tak Wielki Post upłynął mi tradycyjnie pod 

znakiem spowiedzi wielkanocnych i przygotowań naszych katechumenów do chrztu i pierwszej 

komunii. W tym roku, w okresie wielkanocnym udzieliliśmy wraz z moim współbratem z parafii, 

ks. Janem Kupisem, ponad 150 sakramentów.  

Obecnie powoli kończymy rok katechetyczny, gdyż nasi parafianie przygotowują się już do 

prac polowych, które tradycyjnie są skoncentrowane w okresie deszczowym. W porze suchej 

ziemia jest zbyt twarda do uprawy. Ja również przygotowuję się powoli do wakacji, które w tym 

roku spędzę w Polsce od 20 lipca do 22 października. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi w 

tym czasie spotkać osobiście wielu spośród Was i podzielić się tym, co żyję na misji w Afryce.  

Kończąc mój list dziękuję Wam jeszcze raz za okazywaną mi pomoc i wsparcie oraz życzę 

Wam obfitego błogosławieństwa Bożego. 

Wraz z modlitwą 

Ks. Marian Szatkowski SMA   


